
expo

Exposició itinerant de les contribucions de les Escoles 
d'Art i Disseny als projectes lliures de Wikimedia

Contacte
<educacio@wikimedia.cat>

Desmuntatge i transport

1. Desmunteu els plafons dels faristols

2. Sobre una superfície plana treieu les pinces i i 
aixequeu la regleta per treure els pòsters dels 
plafons

3. Deseu els pòsters a la carpeta negra

4. Deseu les pinces a la caixa vermella

5. Deseu el plafó a la seva maleta de cartró

6. Treieu els logos dels faristols; plegueu els 
faristols i deseu-los a la seva carpeta de cartró

7. Deseu la plantilla de cartró a la primera 
maleta

8. Un cop cada maleta té el seu faristol, el seu 
plafó i el seu logo tanqueu-la i poseu-hi la cinta de 
velcro a la nansa.

Les maletes són lleugeres i fàcils 
de portar agafant.les per la nansa.
Però no en portis més de dues 
alhora.

Cada maleta:
120x78x7cm
Apilades:
56cm d'alt
Carpeta:
123x73cm

Desmuntar Transportar

Les 8 maletes es poden transportar fàcilment en un 
cotxe-furgoneta o un cotxe convencional amb els 
seients abatuts.

Què transportar?
8 maletes de cartró 
Cadascuna conté un faristol, un plafó i un logo. 
La primera també conté la plantilla per posar els 
logos.

1 carpeta negra
Que conté els 8 pòsters

1 caixa vermella
Que conté les pinces, fulls d'instruccions i 
material complementari.

Emmagatzemar
Si has d'emmagatzermar el material de l'exposició 
durant uns dies tingues en compte que el cartró es fa 
malbé amb la humitat, no ho deixis en un lloc humit.
Tampoc deixis objectes pesants sobre les maletes de 
cartró.

Si us plau, avisa de qualsevol desperfecte que es pugui 
produïr en els expositors o els pòsters.
Volem que al proper lloc on vagi l'exposició estigui en les millors condicions.

Si la regleta es treiés, torna-la a entrar 
des d'un costat del plafó de cartró i fes-la 
còrrer fins al final. No ho facis amb el 
pòster posat perquè s'arrugaria.


